
     ד"בס
  

  , עם בנימיןתיקשור 
  ג"אב תשע-מנחם' י, ירושלים

  

  ...הּיָ ִּת ְח ל ַּת אֹוד ְׁש ת עַ לֶ ּפֶ ְׁש  מּוׁשדֶ ֹוּקיר ַה ִע וְ 
  

 איך שאת ! עיר הקודשירושלים ,י או!ירושלים
כי . לו אותך כמו הציוניםישפה אפילו הרומאים לא !מושפלת

  ."יהודים-כאילו "- םינו והצי, היורומאים - רומאיםה
-על מקוםבך  ש! עיר הקודש והמקדש! עיר דוד! ירושלים,אוי

 כעתפלה כמו שיש שלא הזה  אבל , השפלהיהווז. הקודש יושב מסגד
לה הרבה פאז ההש ."יהודים-כאילו" והם .ציוניםל ה ההשפלה ש-

  .מרושעת יותר ה והרב,יותר כואבת
 ,כוןנ. כ הרבה יהודים באכזריות נוראה" רצחו כרומאיםה, נכון

בל א. :]גיטין נו[  וגם טיטוס.ת המקדש מאדו את בילי השפרומאיםה
ש ביותר של ושים מהמקום הקדו עהציונים ,כמו שהציונים עושים

 ,ודיםהך לכל היי העיר ששי,עולםושה ביותר בהעיר הקד -עצמם 
 . בכל מקום של קדושהת וגשמיתוהם בעצמם מפילים טינופת רוחני

ד סֹויְ ד ַה  עַ רּו עָ רּוים עָ ִר ְמ אֹוהָ , םיִ לַ ָׁש רּויְ -םת יֹום אֵ דֹוי אֱ נֵ ְב לִ ' ר הכֹוזְ ': ז"תהלים קל[
  .]'ּהּבָ 

זה כמו . תר ההשפלה הגדולה ביו, הבושהה עוד פעםמגיע, והנה
. המקדש- זה כמו מה שטיטוס עשה בבית.ו"ח ,תורהה-ספרלירוק על 

ודי חייב לשבת על הכל י.  כואב ביותר,זה מעשה מגעיל ביותר
ולבקש מחילה ,  ולשים שק ואפר, ולבכות,ה בגלל זההריצפ
רק קול . ]ב"תהלים קמ', ין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשיֵא '[  כי לא מרימים קול,ה"מהקב

 הצליח , הנחש,אחרא-הסיטרא. קולאת ה  אבל לא מרימים.דק וקטן
-הגדולה- המכה,ביותר-ההגדול  להביא את הטינופתרב-בך הערדר

ים שוב את המצעד של האנשים אימב .שקייטיביותר נגד האיד
עושים ו ,נים של כולםילפני העם י שצועד,המנוולים, העקומים

 רק כמה יהודים ! אין שום קול.ואין קול. שזה אסור מהתורה מעשים
 אחת העבירות הקשות יהושלהם זהעבירה . תופסים אומץ לדבר נגד

 ואין.  אבל הם הופכים את זה למשהו כאילו מותר ורצוי,!יותרב
אין  - אבל עכשיו .כזה היה מסתיר את זהאדם ש , פעם.בכלל בושה

את הופכים . ]במוקד הטלפוני' החוצפה מגיעה לשיא'פרק ', יּגֵ ְס ה יִ ּפָ ְצ חּו'[ בושה
הרע כאילו . ת זה כאילו דבר סטריליהטינופ. העקום לכאילו ישר

, וזורקים את זה למטה, הם לוקחים את רצון השם. ]'ישעיה ה[ לטוב
שזה , כאילו שזה שקר ]ו"תהלים ל', הוָ אֲ ל ּגַ גֶ י רֶ נִ ֵא בֹול ְּת ַא'[ורכים על זה וד
אחרא הוא הצדיק -רק שכאילו הסיטרא. שאין בכלל מה לומר, רע

דברים . 'ְּבתֹוֵעבֹת ַיְכִעיֻסהּו -ַיְקִנֻאהּו ְּבָזִרים '[  הפוך, חס ושלום,ה הוא"והקב

  .]ב"ל
פה הבנים הנאמנים של אי !אין קול חזק נגד זה. ואין קול

כי הם . הם יושבים בשקט. ]ג"ישעיה ס. 'רזֵ ין עֹואֵ יט וְ ִּב ַאוְ '[ ?ה"הקב
 כי הילדים שלנו !אסור לדבר נגד זה. 'אסור לדבר על זה'אומרים ש

 ואסור להם לדעת שבכלל כזה דבר .ויתחילו לשאול שאלות, ישמעו
 ,מו שכתבתי וכ.קיים יודעים שזה דים כןלהי ,אבל לצערי הרב. קיים
כי גם בחדרים היום יש . חייב לדעת שזה קיים, ד שהולך לחידרלכל י

, פךילה ו.יבות בישנןובודאי הרבה בעיות כאלו יש. סיפורים כאלה
לכלוך , מלא לכלוךיש ם שבעולם שלנו צריכים ללמד את הילדי

 ואם זה כתוב כל כך ברור .ם לדעת שזה אסורי חייב.וחני וגשמיר
 בתורה כתוב שזה ? אנחנו צריכים להסתיר את זה אז למה,בתורה
   . ויש גם הסבר. כתוב חזק!אסור

למה אנחנו לא יכולים ללמד את הילדים  אז ,ואם לומדים את זה
 עבירה ו ז!לא נותן'  ה: שידעו ברור!היה להם הגנהת ש?שלנו את זה

מאד מאד .  זה עבירה שאדם מקבל על זה עונש קשה מאד!קשה מאד
ולם עה. דע שאסור לגנובו לדעת את זה כמו שהוא יךריהוא צ .קשה

 אסור !?פט על גניבהשאז אסור לדעת שאחד עומד במ. מלא גנבים
  . דע שאסורו הוא י! לא!? הילד יהפוך לגנב!?להגיד

. המנהיגים נהיו כמו הגויים, "ארץ היהודים", אבל במדינת ישראל
כמו בכל . רגילדבר ולהפוך את זה ל, רוצים לקחת את הדבר הזה

הדבר . הברית-כמו בארצות ,מקומות באירופהו  כמו באנגליה.ארץ
 , אחת העבירות הקשות ביותרוהי שז, בתכלית האיסורהזה שאסור

 רואים את זה י היהודים ובודא, בודאי המוסלמים,שאפילו הנוצרים
ם לעצמם הרבה דברים שהיהודי לא יאמנם הגוים מרש. כעבירה

אפשר להביא . לא נורא אז –ם משהו אסור א -הגוים . ירשה לעצמו
 ולא -  יהודי לומד תורה!?אבל יהודי. כל מיני סיבות למה זה בסדר

  !?מרים קול נגד
 ו אני רק רוצה להזכיר לכולם שז?מה אני אגיד ?מה אני אגיד
-כלקורה אבל זה . הקודש-ישראל ולעיר-ה לעםתבושה שאין כמו

  .כאלהשהזמן דברים 
באב ממש - והזלזול גם בתשעה,א פחות גרועשבת זה לה-וחילול

הולכים לחפש אוכל  "כביכול-יהודים"שהצעירים ה. לשבת ולבכות
הם בכלל לא יודעים מה שהם . ואין קול נגד. באב-במסעדות בתשעה

הסברים ל .הם הגיעו לרמת טיפשות שאי אפשר לתאר. עושים
  . בסיסכל שלהם אין 

 למדינה כמו כל ת ישראל הפכו את מדינ, לרוב. הצליחווניםהצי
 .ין מסתכלים על כולנו כיהודיםי שגוים עד:יש רק בעיה אחת. הגוים

צועד אפילו שרב -ערבהוא  ש',כביכול-יהודי'זה ולא משנה אם 
בעיני הגויים אין . חרדי- או שהוא יהודי,ישמור ויציל 'ה, בצעדה כזו

 ,אותםכולם יהודים שמותר להרוג . יהודים מלוכלכים - כולם .הבדל
   .הי כמו שעשו בכל ההיסטור,לשחוט אותם

 עכשיו !קבר דוד. קבר דוד . עד כדי כך.ועכשיו יש בעיה אחרת
 שבאמת ,תי שלא נתנו את זה לכנסיה הקתול, שזה לא נכוןהכחישו

  . ..מה בכךזה רק ענין של 
  ...אמרו שנתנו חלק. ש

ל הם שולטים ע ?'הכל' ומה זה 'חלק'אבל מה זה . אני לא יודע
מכרו להם את ?  מה! קבר דוד המלך.הם רוצים לשלוט על הכל! הכל

ם שם בכלל ימה הם עוש? או מכרו להם פינה בקבר? חצי הקבר
ולהשתלט  !? איך יהודי יכול לתת להם לדרוך שם בכלל!?בקבר
רק הם אני מאמין ש.  אני מאמין שיש להם את כל הקבר?שמה

אבל אני גם . ' יגידומה' כי מפחדים מהיהודים ,עי להודחוששים
 יתנו .אחד לא ירים קול  אף– מאמין שחוץ מקבוצה קטנה של חרדים

   .זהלהם גם לקחת את 
מי . ישמור'  ה!ויש שמועות שנתנו להם עוד מקומות של קדושה

 'הצדיק-שמעון' אולי ,ו" ח, יהיה קרבן'רחל-מאמע'ו ל אולי אפי?יודע
 מי יודע ... אולי מירון,'הנביא-שמואל' אולי ,ערובה- בן,יהיה קרבן

ר עובד " הע! הערב רב עובד עם הכנסיה: אבל דבר אחד ברור לי.מה
   !טיאידישקיהלגמור את 

נסבול . אבל אנחנו נסבול מזה. ואנחנו יושבים ולא אומרים כלום
, על הדבר המלוכלך, ק ולא פותח פהכל יהודי ששות. מזה קשה

 כמו לתת את קבר יתכן-שלאהזה הדבר , לחלוטין-המופרךהדבר ו
 על זה שהורידו את ,יהיה עונש עצום על השתיקה, המלך לכנסיה-דוד

  . הראש
אני רק רוצה לומר שהלואי שהיו מגיבים על הדברים האלה כמו 

 -זה אבל . "רדידים-שאלים"שמגיבים נגד הצדקניות שהולכות עם 
רק על  .מקום הנכוןב לא מוכנים לעשות את זה .לא מוכניםהם 

כי הם  ( הזה שונא צניעותב רברעה ו!ערב רב כי יש בינינו .צניעות
 וארץ מצרים היא מקור .א" במדבר י,מצריים שלא התגיירו באמתהנשמות של 

ושונאים יותר מדי . 'חרדים' אפילו שהם ,)ח"ויקרא י, תהטינופ
 ויש הרבה סיבות ."כביכול חרדים"אפילו שהם .  בכללקייטאידיש

  . לזה
 בלי . בלי בעיות עכשיולבתי הספרליבה הם מכניסים את ה

מיני סיבות למה לא -יש כלו . רוצים את הכסףכי .מלחמות עכשיו
מרקעים שבאים נשים -מאות- אבל על כמה.פותחים את הפה נגד

לבושות בצניעות עם רדיד או שאל כמו האמהות ה( שוניםוחוגים 
 .ים ויורק,'יהבער' :יםק צוע,'נזירה':  צועקים,)הקדושות שלנו

.  צזי סנהדרין"רש[! כי זה קל? למהו .עיםושים דברים יותר גרוואפילו ע

כן  אבל ,ה"עוד המלך  תיקח את קבר דאין בעיה שהכנסיהו. ]'וסר מרע'
  ...'נזירות-כמו'ת ו שהחליטו שנשים נרא,יש בעיה

 זה ...?מלך הדוד השאלים גם את קבר-של-אז אולי יתנו לנשים
 , הנה?אז מה.  שאוהבים את הערביםיםלר וכל הליב!טוב-יהיה הכי
 , אפילו שזה הכל שקר... לפי דעתם, כמו הערביםםיש יהודי

יות לפני מאה שנה ננשים צדקהתלבשו בדיוק ככה דבר -של-לאמיתוו
ָקרֹוב '[ להוכיח את זה עדויותו ויש מספיק צילומים ,פחות-יותר או-או

  . ]'ח' ישעיה נ', יַמְצִּדיִק 
 ?? איפה היהודים??םי איפה הצדיק???יטקיאז איפה האידיש

עם שבים בשקט ולא בוכים ו איך אנחנו י??איפה הנשמה היהודית
 על ,ר הקודשעל מה שקורה בירושלים עירותחות  דמעות נחלי

   ?ק"עיהשלים  בירומתרחשתש שכזוטינופת 
 זה כמו .עושים את זה לעצמם' יהודים-כביכול' ה,והיהודים עצמם

 הוא מקבל הנאה . שהוא עושה רע לעצמו,סטמזוכיאדם שהוא 
 כנראה פשוט אין להם נשמה : אבל יש עוד הסבר.לעשות רע לעצמו

' ה-רבַ י ּדְ ִּכ , ףּדֵ גַ א ְמ הּו' ת הֶא ) ילֵ יש ּגְ רֵ ְּב (ה ָמ ד רָ יָ ה ְּב ֶׂש עֲ ר ּתַ ֶש  אֲ ׁשפֶ ּנֶ הַ וְ '[ .של יהודים

  .]'הנהו בריוני'[ !"ערב רב"הם ממש  .]ד"שלח י. הזָ ּבָ 
דיברו הרבה על איך אפשר לבכות על . באב-תשעהצום עכשיו  היה

 שבכלל ,ק" ביהמאת , אותושאנחנו בכלל לא מכירים כהמקדש -בית
 בית המקדש -  זה היה לפני כמעט אלפים שנה.אין לנו קשר עם זה

איך יכול להיות קשר " אז ,נחרב לפני פחות מאלפים שנהזה . השני
  "?עם זה



 הוא רק ?יך יהודי לא יכול לקשור קשרא ,ואני לא יכול להבין
, על כל הילדים ,ודים שנרצחו בכל מיני צורותהצריך לחשוב על כל הי

 .זרית ביותר בימינוכיהודיות שנרצחו בצורה אהכל התינוקות על 
 , הסבתות שלנו,הסבים שלנועל  ,תו בכל הדורדים על כל היהו!בימינו

י ידֵ ִס ן חֲ דֹוזָ  ְּב ּוּגְר הַ ּיַ וַ '[ םיירכזמים האשטימהאנשכה סבלו  ,האמהות שלנו

 -  על יהודי שסבלרית ששומע סיפודיהו- כל נשמה.]תפילת נחם. 'ןיֹולְ עֶ 
איך קושרים קשר עם כזה " :אז מה זה אומר. בוכההוא באופן טבעי 

אני מתפלא על הרבנים שבכלל מעלים את הנושא  ,"?רחוק דבר
  . הזה

 ואם יש למישהו .יתלעורר את הנשמה היהודרק אבל צריכים 
כשהוא רבות  אני לא מבין איך הוא לא בוכה בדמעות - נשמה יהודית

. שומע שקבוצה של דגנרטים הולכים מחובקים ברחובות ירושלים
 מה ,ו" ח,דים שלכםליה ואם היו ???שר לא לבכות ולצעוקאיך אפ

 מה !?זוג הביתהה- הייתם מזמינים אותם עם בן?הייתם עושים
 שביםו ואם לא הייתם בוכים וי!? לא הייתם בוכים?הייתם עושים

  !אז אין לכם נשמה יהודית - עליהם "שבעה"
  

-עיר שליםם על מה שקורה היום בירויתכלסשבים ומוואם אנחנו י
 בכל .ולםעאת מה שקורה בכל הלנו זה רק משקף אז  – הקודש

 יש . עמוקה הטינופת נכנס! אותו הדבר, בכל העולם,קהילה יהודית
. אבל מאד קשה,  נכון, לא כמו הגוים.עריות בין היהודים-ה גילויהרב

 ,החילוניםמו כ לא .םקטני- זה אחוזים לא.זה הרבה - וזה לא מעט
  . "החרדים" מה שנקרא .ק גרוע בשביל החרדיםיאבל מספ

חייב '  וה.אונו צריך לבי רק משיח צדק? מה יהיה!אוי לעם ישראל
זה נהיה . שרות אחרתפאין לנו א. דרכו להוציא אותנו מהבוץ הזה

  כולם שותקים!ד מילהיגרוע שהרבנים לא מוכנים להג כך-כדי-עד
לפחות היהודים בירושלים . כולם שותקים. ]'ירִּכ י ַמ ין לִ ֵא וְ ': ב"תהלים קמ[

 לא ,דיברו, אמרו.  הם נלחמו לפחות, וגם הראשון,השני-ןשל החורב
אבל אצלינו . רות אחרותהיו להם עבי. כזה דבר להיותלהיו נותנים 

  . יש שקט
 ואז היו !?אבל לשתוק לגמרי . אסור לנו להיות בריונים,נכון

זה . ם לצעוקי ונגד יהודים חייב."יהודים-כביכול"עכשיו זה ! גויים
מי ': 75ראה גליון [ ! ולא להיות בשקט! ולא לתת! לצעוק!החובה שלנו

אולי אפשר להגיד ו. ותשאין מה לע -ם ילגוי. ]'רצח את רבי אלעזר
אולי כל .  אז בגלל זה צריכים לשתוק,יםילמעשה גו זה –שהממשלה 

ם י אולי בגלל זה צריכ-" ערב רב" הם פשוט אלה שעושים את זה
  . אינני יודע. לשתוק

 ובגלל זה . ולא יכול להירגע, ובוכה, ובוכה,אני רק יודע שאני בוכה
 תוכניותמלא באב - היה בתשעה. לא יכול להירגע.רציתי לדבר היום

- אנשים שבאו ביחד לשמוע כלי היו כל מינ,ברדיו שדברו מאד יפה
 ורק .דו שום דימעה לא הורי, לרוב,הכל-ךאבל בס. מיני שיעורים

 ,'הזה להתקרב לה-השתמשו בזמןולא . חיכו עד שהצום ייגמר
  .ה"להתקרב להקב

ואנחנו צריכים . רבנות כל שנהק על ה'שבעה'ה יושב "כי הקב
. עושים כךתמיד  ואנחנו לא .ת יחד איתהו ולבכ,שבת עם השכינהל

 ,ם שהצום ייגמריהשאר מחכ . באמתעושים את זהמעטים רק כמה 
 ולהיות שוב ,ולצחוק –פיצה וקולה  ורצים לקנות. ואפשר כבר לאכול

,  לא מבינים שכל הנסיונות שלנו.יםבוהבים להיות עצואלא . שמח
 אותנו מהגשמיות אילהוצ ,תנוות אול זה צריך להע,ישראל-םשל ע
 .ב לאמתוקר-תנו קרובולות א ולהע,]ז"ט' אבן עזרא דברים י[ דההכב

  . ו" ח,אנחנו אבודים אז - ואם לא. ]'ז' מלאכי ג. 'ילַ  אֵ בּוּוׁש'[ ה"קרוב לקב
 אפילו .]'א א"ם ישעיה נ"מלבי[ את האמת םייהיו תמיד כאלה שמבינ

, רב-והרשעים כולל הערב. דאבל הסוף קרוב מא. שהם מועטים
יש להם תוכניות , ר"יחד עם הע,  והעמלקים, וכל האדומים,הנחש

ובין . ניםי ובמיוחד נגד היהודים המאמ,קשות מאד נגד העולם
 שעובדים נגד האחים והאחיות  יש גם ערב רב"היהודים המאמינים"

, ר"הע- רוב הגוים והיהודים,כל הגוים, וכל אלה.  החרדים,שלהם
נגד , התוכניות שלהם נגדינו -הם , והאדומים, שהנח, העמלקים

וזה עוד מעט יגיע למצב שלא . ביותר ותקשהן  -  נגד כל העולם,כולם
   .דבר בעולםהיה כזה 

לא רוצים , ואני יודע שרוב האנשים לא רוצים לשמוע את זה
כי אולי מזה . אבל חייבים לשמוע. לשמוע דברים קשים ועצובים

י מהטוב אתם לא כ. ]ה" פ'חאמר ג מ"אמונות ודעות לרס[ שובהתעשו ת
אתם רק  -ם טובים או קלים י מלהגיד רק דבר.עושים תשובה

ואז .  לסוףה מגיעהזה-לםאבל התכלית של העו. מתרחקים מהאמת
   .אמת-של-ואז אנחנו נראה עולם.  עם משיח,עולם חדשיהיה 

ה שקורה נגד מ-אני מציע לכל יהודי להרים את קולו נגד כל
'  שה,יו נגד הקדוש ברוך הואש יש מלחמה עכ.ה" נגד הקב,היהודים

 גם הגוים וגם היהודים שהם .]ט"תהלים פ. 'םֵׁש  ַה יךָ בֶ יְ  אֹופּוְר ר חֵ ֶׁש אֲ '[ ישמור
 ,והם כאלה טיפשים .ה" פועלים נגד הקב,ביחדעובדים  - רב רבע

 דּואְב ן יֹּכֵ '[ !ליחו אבל הם לא יצ.ליחנים שהם יכולים להצימאשהם מ

 אבל . יינצלו–תיים ימאוכל היהודים ה. ]'שופטים ה. 'םֵּׁש  הַ יךָ בֶ יְ ל אֹוּכָ 
כמה מהם באמת , יהודיםהדין -לפי שהם ,םינראה כמה מהיהוד

ם ּכֶ י ִמ ִת רֹובָ ּו'[רב - וכמה מהם ערב,סיני-יהודיות שעמדו בהר-תונשמ

-'ה' איוב כ[ ציאותממהבכלל  יעלמו שהם ]'יחזקאל כ. 'יים ִּב ִע ְׁש פֹוים ּוִד ְר ֹוּמַה 

  .]'ח

  :שאלות ותשובות
 איך לא פוצים ? הרועמת הזאתהממה באמת נובעת השתיק. ש

  ?שכזהמזעזע פה נגד אסון 
 י שלא נותן בכל מינ,ר"מהע -שון ארדבר  -באה שתיקה ה. ת

 ולמה הם בכל זאת לא .תוח את הפהיים לפתיהאמ- ליהודיםצורות
 שעוזרים לשלטון להשתיק ,ר"ביניהם יש עם גכי ? פותחים את הפה

  . ודיםהאת הי
וררו ויבינו שאם רוצים עיתתיים האמי-דיםואני רק מקוה שהיהו

שות את רצון על יצטרכו ,וצים לקבל משיח צדקנור אם ,הבא-עולם
ל ֵא רָ ְׂש י יִ נֵ ת ְּב י ֶא יִת ילִ א ִכ לֹוְ '[ לא לשתוקשהשם ברור - וזה רצון.השם

ים יאם זה גו -שר לשתוק פ א..]עיין שבת נו.  פינחספרשת' יִת ָאנְ ִק ְּב 
 אבל אי אפשר לשתוק אם ,שמטילים עלינו את הדברים האלה

  . זה דין אחר. יהודים זה משהו אחר.היהודים עושים את זה
 אותם שרוצים לעקור ?מה ההגדרה של זה? מה זה הציונים. ש

  ?את התורה
טים ל ששווניםחילאני מדבר על ה - "וניםצי"שאני מדבר על כ. ת

 .הודיםר בכל הסקטורים של הי" יש ע.ר"אבל לא רק הם ע. ץפה באר
 ,ברו על הדור הזה ואמרו ברוריוהרבה מאד מהצדיקים הקודמים ד

 ,דיםיהוה רוב -'  חילוניםודיםיה' ולא אמרו דוקא ,שרוב היהודים
 וניםאני מדבר ברור על החיל. ר"יהיו ע :]ק שמות ג"זוה[ וגם מנהיגים

וגם על , ר" ועל החרדים שהם ע,שמנהלים את המדינה הזאת
 הרבה יותר .אני לא יכול להגיד מי הם, ר"לאומים שהם ע-הדתיים

ברור שזה מי שרוצה   .'יוניםצ'קל לראות מהחילונים מה שקוראים 
הם , הם רוצים לעקור את התורה . אין ספק,לעקור את התורה

 הם מאמינים .]עובדיה' ס[ ה ולנצח"רוצים להלחם מלחמה עם הקב
שגם רוצים לעשות את  -ויש בין החרדים . ו" ח,שהם יכולים לנצח

  .זה
  ...האיחוד האירופי החליט להחרים את ההתנחלויות. ש
אנחנו לא שייכים . זה לא שייך לנו. אין מה לדבר. סתם שטויות. ת

זה הכל הולך . 'אוי ואבוי' זה -להיות שייכים למדינה . למדינה
  ...ליפול
 ציון זה- והר.'ציון' זה מהמילה "ציונות"המקור של המילה . ש

הם מכרו עכשיו שמגוחך  כמה זה . ההר של דוד המלך,המקום
כל ש, 'בלוף' את הלנוזה מראה ו... המלך-קבר דודאת לקתולים 

 מהתחלה ועד ,'כסףחתיכת 'סתם , כלום-שוםזה " הציונות"
  ...ףהסו
  .ין לחלוט זה ברור.בודאי, נכון. ת
  
 – הרסמשפחות זה כבר הרבה  ?ומה עם האינטרנט. ש

  ...חסום-האינטרנט הלא
ן  אין הבדל בי.'ישראל-מלכי' לבין האינטרנטאין הבדל בין . ת

לבין האינטרנט ן י אין הבדל ב.יבאקע- ובין רחוב רביהאינטרנט
 ! זה תוצאהאינטרנטה. 'אסור לפתוח פה על זה'הטינופת ברחוב ש

סים יתלוי מה שמכנ -כשיר שאפשר גם לטוב וגם לרע זה מ - אינטרנט
  .  זה אותו הדבר כמו החיים שלנו.בזה

ים צריכ, יהודים שרוצים להיות תמימים: ברור דבר אחד
פשוט -אבל לא . מהכל,תונות וגם מעי, וגם מרדיו.להתרחק מזה

 אז יקנו -אינטרנט אם לא יהיה כי  .אחד-היום להאשים דבר
ימצאו מקום אחר לקבל את אז  –יפוד י לא יקנו א.פודיאי

ר חא אבל יש לו גם פלאפון - כשר סלולרי יש ליהודי. האינפורמציה
זה . הכל שקר.  אז זה הכל שקר.שהוא יכול לשחק את כל המשחקים

וכל אחד שהוא מנסה למשוך את . לגמרי.  יצא משליטהטפשו
 קצת חזרה למה שפעם היה ,בחזרה המשפחה שלו ואת הסביבה שלו

  .]י סוף מלאכי"ערש, 'אןּצֹי הַ בֵ ְק ִע ְּב '[ הוא יתברך -
 ?למה .םיבייח. ביםיי ח]ט"נ' ת ג"שע: סוטה לז[וכל הענין של למחות 

 להשפיל את כל דבר ,להשפיל "יהודים-כביכול"השר לתת לפכי אי א
ויהודי  .ודי פשוט לא יכול לסבול את זהההי-של- הלב!ששייך לקודש

 לא חייב ללכת למצעד ולראות איך שהם  הוא!צריך לפתוח את הפה
השבת - לעמוד בככר,בוצה גדולה אבל הוא חייב לקחת ק,יםמתחבק

 ולהגיד תהלים נגד המכה הקשה , ולהתפלל, ולצעוק,או במקום אחר
  . הזו

 הם לא יקחו את כל .טויות זה הכל סתם ש-כל הענין של הצבא 
קצועי אד וממ- הם הולכים עכשיו לעשות כאילו צבא קטן.הבחורים

 כי לא צריכים ,קבע-אלפים חיילי-חמשתלפטר כבר הולכים . מאד
מלפני היתה קיימת  ואני אומר לכם שהתכנית הזו כבר .אותם כבר

 -  לפני שמוציאים את זהאבל. עכשיו מוציאים את זהש רק , רבזמן
 הם לא !איזה שטויות . עם כל הענין של הגיוסעושים חגיגה לחרדים

 הם ינסו למשוך חרדים שיש להם , כן.ת החרדיםאבכלל צריכים 
כבר לא . טכנולוגיהעל יותר  כי זה יהיה צבא שבנוי ,יהגנולוכנטיה לט

 זה . הם צריכים טילים. ולא צריך טנקים ודברים כאלו,צריך צנחנים
מחשב עם טילים ומטוסים -משהו כמו לשבת במקום ולשחק משחק

 לשלוח . בלי טייס.ספיקט זה מ" מזל!אפילו לא צריך מטוס. 'וכו
ב שם ויסכן מה צריך טייס שישבשביל  ? מטוסך למה צרי.ולהפציץ

  . הולכים לעשות את זה קטן ומקצועי ?את החיים שלו
 זה הכל ? לצבאאז מה יעשו עם כל החרדים שרוצים לגייס

יש להם .  ולהסיח דעת, זה הכל בשביל לעשות רע לחרדים!שטויות



 גם כל מה שהם עושים עם .האה אותתוכנית שהם לא רוצים שנר
במיוחד .  על הראש של כולם פהכלהזה להפיל את הכל -הכלכלה 

 וצועקים מכל , ורואים את זה. ואלה שהם עניים,המעמד הבינוני
וזה , אבל יש את החרדים שאפשר לרדת עליהם, הכיוונים את זה

  . וזהו, תופס את הכותרות
עכשיו אולי יעשו אז  ?2017למה  .2017- יתחילו רק ב.מצחיק

 לא ! לא?ים אותםר עכשיו משחר- ותםאכל אלה שקראו ו, סטה'ג
-הם לא. חוקעוד  לא היה .חוקעדיין כי עוד אין . שיוכיקחו אתם ע

. ]'ט ט"ר פ"בר' עי[  הם רשעים.כך טובים-כל- הם ממש לא.כך טובים-כל
 שסוכות  כך,הקיץ הם מעכבים עוד שלשה שבועות-למה את שעון

-הש למה הם מחליפים רק אחרי של?ץיק-כיפור יעבור עם שעון-םויו
אז הם לא יכולים להיות נדיבים , כך אכזריים- הם כלהרי? שבועות

הם רק רוצים לעשות . כי הם רשעים! לא? שבועות-שלשהאיזה עם 
  . ]'מ' י מיגאש סי"ת הר"ראה שו[ נהנים מזה. רע

.  החרדירוצים לפרק את העולם. אבל יש להם גם תוכנית
הצליחו ו .הספר-הכניסו כל מיני תוכניות לבתי. ומצליחים מאד

לא .  שותקים לגמרי.תקיםו ש!להשתיק את הקול החרדי לגמרי
שבת . 'יםלִ ּיָ ַא ְּכ יהָ רֶ  ָׂש יּוהָ ': 'איכה א[ . שותקים.כלום-על-םמרים כלואו

 אז -לגמרי פרוצה רה שמסתובבת כמעט וואם מישהו עוצר בח. :]קיט
אבל זה לא ": ואומרים להם ים עליהםל עצמם מתנפהחרדים
אבל .  החרדים עצמם." זה אסור לעשות את זה, זה לא יפה,תרבותי

 וזה .להגידמה ש להם הרבה  י-יותר מדי בצניעות מי שלבושה 
  . ןתרבותי מאד גם לירוק עליה

  '?יםחרדק' של ההמודעות, ותהקריקטורעל מה אתם אומרים . ש
שזה רק  -הבעיה של זה .  אומר משהושמישהו' ברוך ה. ת

מי . כולם שותקים. הרבנים שותקים.  אין-  יותר מזה.הירושלמים
זה בלי  .'אקשן'הק אוהב את 'ומי שקצת שבבני. שותק -שצריך לדבר 

ָהִיינּו ֶחְרָּפה '[  זה אותם האנשים שיורקים עלינו. ובלי הכוונה,כוון

  .לרדת לרמה שלהםכלל בלא כדאי . ]ט"תהלים ע. 'ִלְׁשֵכֵנינּו
, מאים רצו להציב פסל בירושליםורשהכ בית שני תקופתב. ש

אלפי אנשים השתטחו על הארץ תוך סיכון חיים עצום בפני 
  ... טבחו שם אלפי אנשים. ם כדי לעצור את זהיהאכזריהחיילים 

הם  .היהודים הרגישו את זה בתוך עצמםאבל באותם הימים . ת
 אבל קרובים ,עם כל העבירות שהם עשו .ה"קרובים לקב ךכל היו כ
היה פגיעה  , השםבכבוד ,ה"קבבה עאז פגיו .:]יומא ט[ הם היו -ה "לקב

 .עצמו- עםל אחדהיום כ.  ופשוט לא יכלו לסבול את זה.בכבודם
 לא .]'ד ו"ספש "ועע. ג" ישעיה נ.'ינּונִ  ּפָ ֹוּכְר דַ  לְ יׁשִא '[ נחת רוחרוצה , שלוהרוצה 

ֲאֶׁשר ִקַּדׁש 'ברכת [ נוםההוא לא מבין שזה הדרך לגי. רוצה שיפריעו לו

זה ו -הרומאים היו גויים  ! ממש לא-זה לא הדרך לגאולה . ]'ְיִדיד ִמֶּבֶטן
  .וערזה יותר גו -  אבל עכשיו זה יהודים.היה גרוע

גברים -של-איזורהמערבי וצים לעשות מהכותל רומה עם זה ש
, נה שנמצאת כל הזמן בכותל השכי? ואיזור מעורבנשים-של-ואיזור

 מה .על הזילזול. ]12 חלק ,לה'המסרים של מויש[ בוכה ובוכה. בוכה ובוכה
 ואני מקוה . יהודי חייב להרגיש כאב גדול? מה יש להגיד?ד להגישי

  כואב,כואבזה ה ש" לקבאּוְר  יַ . בקלות לפחות לא יתנו.שזה לא יתנו
הקבצו ': ט האלשיך בתיקון חצותפיו' ר[  כאובשאנחנו כאובים כמו שהוא. לנו

 אנחנו מרגישים את הכאב של .]ב" עש',חרדים'ה פרסבעל  והקדמת ,'ושמעו
א לשם בהמונינו ולא יתנו את ו ואנחנו נב.לים לסבולו ולא יכ,ה"הקב

  .זה
ציבוריות  שנים היו מחאות לפני עשר, מה קרה שלפני שבע. ש

מה ...  שקטופתאום נהיה כזה, המצעד נגדוקולניות גדולות 
  ?השתנה

ש "ע. האזינו', ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט'[  ואיטיים,כי אנשים נהיו שמנים. ת

טסים בכל העולם  - יש להם חופש . ושמחים עם החיים שלהם,]ספורנו
לא צריכים הם ספר של הילדים ש-שיו בתיכ יש ע.ולא רוצים לשמוע

לא  .שביל הילדים יש אוכל חם ב',צהרון' מקבלים .לשלם הרבה
הכל  –שלהם ציה מפורינכל האעם כולם יהיו מעט -משנה להם שעוד

 והם יוכלו למצוא אותם בכל ,הממשלה-של-יהיה בתוך המחשב
 ,)chip (יפ'זהות חדשות עם צ- להם תעודותוכי יהי.  בכל יום- רגע

  . ויוכלו לעקוב אחריהם,אינפורמציהה שמכיל בתוכו את כל
 וכמו . אנחנו נהיה העבדים של הרשעים. מאדוזה יהיה עונש גדול

עשו . לבנות את הערים ו שסחבו את היהודים לבא לעבוד,במצרים
 כדברי  בתיאטראות וקרקסאות'םָת ץ אֹורֶ ָאא הָ לֵ ָּמ ִּת וַ '[ כל מיני מסיבות עם זאת

כדי  ,מתאים להם שירצו להיות חלק של העם המצריזה  ככה ש,]ל"חז
אנחנו נהיינו . תם לעבדותוניסו א והכ,להראות שהם כמו כולם

 .יותר-של החיים הקליםעבדים , של ההנאות, עבדים של הכסף
 – מקבלים מרשעיםכי כש. שכחנו שאי אפשר לקבל מרשעים

  .ו" ח, עבדים של הרשעיםהופכים להיות
  ...ים על כל השיחות והתקשורותנשולטים עם לוויהיום . ש
מארצות שהוא ברח , סנודן,  מהגוי הזהאוזה יצ, קודם כל. ת

 חושביםבאמת אם אתם ו .לכל שיחה ם הוא סיפר שמקשיבי.הברית
רמה בעלי הם . ושים את זהעכאן גם ? שבארץ לא עושים את זה

כביכול זה ?  ולמה עושים את זה.יםאלא פחות מהאמריקטכנולוגית 
 פשוט . וזה שטויות...רורי שרוצים לעשות מעשי ט,נגד הערבים

ששם ) מאגר נתונים(בנק - יש להם דטה. כולםרוצים להשתלט על
 .קטן-ום קטןקמב' וכו' של שיחות ואימייל וכו יםדמיליארמאכסנים 

לפני שאתם מקבלים את עוד הם מקבלים את האימייל  -ם ווכל י
זה לא שיושבים ו .ושומעים כל שיחה ושיחה . בשלמות...ימיילאה

 אבל יש ,ועלשמלשבת ואדם צריך - שבןכך, ומקשיבים לכל שיחה
 "זה וזה"מפתח שהם יכולים לראות כמה פעמים נאמר -מילות

 .אבל יש להם על מה.  הם לא מחפשים כל הזמן על כל אדם.בשיחה
  .  הכל, פלפון,טלפון
  ...תטיואבסול, גמורההם רוצים שליטה . ש
חושבים הם  .ה"כי אי אפשר להשתלט על הקב .לא אבסולוטי. ת
כבר מגיעים  ,טו-טו-או' : ושמחו, ובנו,ו בנ.בדור ההפלגהשאלה כמו 

. נגמרזה  ו.ה שינה להם את השפה"הקבשרק . .]סנהדרין קט[ '...לשמים
  ...הכל נגמר בשניה

אחד -כשמדובר בחרדים לא אכפת לאף... הפכנו להיות הפקר. ש
  ...כלום
אין להם את הקשר עם . אבל החרדים עושים את זה לעצמם. ת
ה " הקב.'!עד כאן! עד כאן': זקוף ולהגידשנותן להם לעמוד , ה"הקב

-ולאו דוקא שנעמיד את עצמנו בסכנת, רוצה שנקריב את עצמינו
בעזרת ,  ננצח בזה-אם נבוא בהמונינו . ולא לתת, אבל לעמוד, מוות

אז בעולם הבא נקבל את ,  אם לא ננצח בעולם הזה-ולפחות . 'ה
  .]ז"ר אמור פכ"ויקר[ שכר גדול, השכר

 


